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Skarbiec Holding S.A. - wyniki finansowe w pierwszym kwartale 2015 (V kwartał roku obrotowego 2014/2015) 

Skarbiec beneficjentem napływów do funduszy akcji 

Pierwszy kwartał tego roku na rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce był bardzo udany.  
W tym okresie do funduszy detalicznych (otwartych) zarządzanych przez krajowe TFI wpłynęło 
blisko 5 mld zł, w tym 2,4 mld zł napływów było skierowanych do funduszy akcji i mieszanych. Na 
rynek napływają środki od nowych inwestorów, którzy szukają alternatywy dla lokat bankowych. 
Ponadto, coraz częściej inwestorzy przesuwają środki z funduszy dłużnych i pieniężnych do 
funduszy o wyższej oczekiwanej stopie zwrotu, jakimi są np. fundusze akcyjne. 

„Również Skarbiec TFI zanotował dynamiczny wzrost napływów do funduszy akcji, mieszanych i 

alternatywnych. W pierwszym kwartale 2015 r. napływy netto do funduszy tej klasy aktywów zarządzanych 

przez Skarbiec TFI wyniosły 155 mln zł i stanowiły 37% udziału w napływach do krajowych TFI bez sieci i 

6,3% udziału w napływach do wszystkich TFI. Naszym zdaniem w obecnej sytuacji rynkowej, fundusze takie 

jak Skarbiec-Market Opportunities, Skarbiec-Spółek Wzrostowych, Skarbiec-Top Brands czy Skarbiec III -

Filar będą bardzo atrakcyjną alternatywą dla osób szukających zysków wyższych niż lokaty. Kolejnym 

interesującym Subfunduszem jest Skarbiec-Małych i Średnich Spółek, który m.in. inwestuje w spółki 

cykliczne, które skorzystają na poprawie koniunktury gospodarczej w Polsce. Z oferty funduszy dłużnych, 

zwracam uwagę na Subfundusz Skarbiec-Lokacyjny, który inwestuje głównie w dług korporacyjny krajów 

rozwiniętych m.in. za pośrednictwem ETF-ów na indeksy High Yield. Jest on w całości zabezpieczany przed 

ryzykiem kursowym, co generuje dodatkowy dochód z punktów swapowych” – mówi Marek Rybiec, 
prezes zarządu Skarbiec Holding S.A. 

„W najbliższych miesiącach zamierzamy zaproponować naszym Klientom dwa Subfundusze otwarte w 

ramach funduszu parasolowego Skarbiec FIO. Będzie to Subfundusz Skarbiec-Obligacji Globalnych, który 

będzie posiadał szerokie spektrum inwestycyjne w obszarze instrumentów dłużnych oraz Subfundusz 

Skarbiec-Value, który będzie miał za zadanie inwestować w akcje spółek generujących relatywnie wysoki 

zwrot na zainwestowanym kapitale i posiadających przy tym politykę wynagradzania akcjonariuszy poprzez 

wypłatę dywidend lub skup akcji własnych” – dodaje Marek Rybiec. 

Wzrost aktywów wynikający z dodatniej sprzedaży netto i dobrych wyników inwestycyjnych w 
funduszach zarządzanych przez Skarbiec TFI przełożyły się na osiągnięcie wzrostów na 
przychodach i zyskach wypracowanych w okresie pierwszego kwartału 2015 roku przez Skarbiec 
Holding, właściciela Skarbiec TFI - jednego z największych, niezależnych Towarzystw Funduszy 
Inwestycyjnych na polskim rynku. 

W pierwszym kwartale 2015 roku (5 kwartał roku obrotowego 2014/2015 kończącego się w czerwcu 
2015 r.) Grupa Skarbiec Holding wypracowała: 

• 29,2 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży - wzrost o 35% rok do roku 

• 11,4 mln zł skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT– wzrost o 92% rok do roku 

• 9,3 mln zł zysku netto– wzrost o 92% rok do roku  

Większość skonsolidowanych przychodów w pierwszym kwartale 2015 roku Grupa Skarbiec 
Holding zrealizowała z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami, która wyniosła 18 mln zł i była 
o 3% wyższa w porównaniu rok do roku. Dodatkowo w 1Q 2015 pobrane zostało wynagrodzenie z 
tytułu opłaty zmiennej (success fee).  



„Wynagrodzenie zmienne było w pierwszym kwartale tego roku pobrane z 9 funduszy zarządzanych 

przez Skarbiec TFI. Ponad połowa success fee pochodziła z funduszy, które inwestują w aktywa za 

granicą” – mówi Marek Rybiec, prezes zarządu Skarbiec Holding S.A. 

Wynagrodzenie zmienne jest pobierane w przypadku wypracowania przez fundusz stopy zwrotu na 

poziomie wyższym od benchmarku, czyli instrumentu bazowego, do którego porównywane są wyniki 

osiągane przez fundusz.  

Zgodnie z przyjętą w prospekcie emisyjnym polityką dywidendową, zarząd będzie 
rekomendował wypłatę w formie dywidendy do 100% zysku wypracowanego przez spółkę 
Skarbiec Holding. Zysk netto, który może być w całości przeznaczony do wypłaty dywidendy z 
zysku za rok obrotowy 2014/2015, wynosił na koniec pierwszego kwartału prawie 20 mln zł.  

Istotny wpływ na sytuację finansową Grupy Skarbiec Holding ma wartość aktywów netto pod 
zarządzaniem Skarbiec TFI.  

Na koniec pierwszego kwartału 2015 roku wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI 

wyniosła 15,25 mld zł. Oznacza to wzrost o 108 mln zł w porównaniu do stanu aktywów na koniec 

grudnia 2014 r. Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona inwestorów, na 

koniec 1Q’15 wynosiły ponad 3,5 mld zł. Największy wzrost w tej klasie aktywów zanotowały fundusze 

akcyjne, mieszane i alternatywne, których aktywa wzrosły o 237 mln zł, wobec stanu na koniec 

grudnia 2014. 

Według najnowszych danych, na koniec kwietnia wartość aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec 

TFI wyniosła prawie 16 mld zł. Oznacza to wzrost o 707 mln zł (+5%) w porównaniu do stanu aktywów 

na koniec marca 2015 r. Aktywa funduszy Skarbiec TFI skierowanych do szerokiego grona 

inwestorów, wyniosły na koniec kwietnia br. ponad 3,5 mld zł. W funduszach akcyjnych, mieszanych i 

alternatywnych, aktywa w kwietniu wzrosły o ponad 84 mln zł, czyli 5,4% wobec stanu na koniec 

marca. Od początku tego roku wartość aktywów w grupie funduszy akcyjnych, mieszanych i 

alternatywnych wzrosła o ponad 321 mln zł. 

*** 

Skarbiec Holding S.A. jest grupą, której przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi (fundusze 
inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz usługi 
zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem wiodącego na rynku 
polskim towarzystwa funduszy inwestycyjnych – Skarbiec TFI. 

Po przeprowadzeniu pierwszej oferty publicznej akcje spółki Skarbiec Holding S.A. zadebiutowały 18 listopada 2014 roku na 
Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obrotu giełdowego wprowadzonych zostało 6 456 250 akcji serii A spółki 
Skarbiec Holding S.A.  

Akcje spółki Skarbiec Holding S.A. są notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą „SKARBIEC” i oznaczeniem „SKH”. 

Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. jest Skarbiec Holding Limited, który posiada 74,6% udziału oraz 
ING OFE z 5% udziałem w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Do menadżerów 
zarządzających spółką Skarbiec należy 5,4% udziału w kapitale zakładowym i w głosach na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy. 
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